
            

                                                                        

 

 

“Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и 

царски орел, в основните им местообитания в България”. 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и 

от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” 

О Б Я В А 

за 

ОТКРИВАНЕ  НА  ПРОЦЕДУРА  ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за 

условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена 

безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския 

съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 

2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, 

 

СНЦ ,,ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ – СТАРА ЗАГОРА” 
 

със седалище в гр. Стара Загора и адрес на управление: ул. ,,Стара Планина” № 9 и адрес за кореспонденция: 

гр.Пловдив, ул.”Скопие” № 1, офис 10, тел.: 032/626 977, факс: 032/635 921, интернет адрес: 

http://www.greenbalkans.org/birdsofprey/opos/,  
 

лице за контакт: Градимир Градев, на длъжност Координатор ,,Консервационни дейности за царски орел”, 

тел: 0885609289, e-mail: ggradev@greenbalkans.org 

 
 в качеството си на бенефициент по  проект “Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за 

птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в 

България”. Проект № 58301–60-480, Договор № 58301 – С – 008, Процедура BG161PO005/08/3/01/05. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на 

Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 

2007 – 2013 г.”, Приоритетна Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” 

 

Обявява процедура за определяне на изпълнител - открит избор  

на обект: ,,Доставка на автомобил с висока проходимост”  

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: 

гр.Пловдив, ул.”Скопие” № 1, офис 10,  всеки работен ден от  9,30 ч. до 16 ч.   

Пояснителният документ е публикуван и на следния интернет адрес:  

На Бенифициента - http://www.greenbalkans.org/birdsofprey/opos/,  
На УО на ОПОС - http://www.ope.moew.government.bg/   

 

Оферти се подават на адрес: гр.Пловдив, ул.”Скопие” № 1, офис 10  

до 17:00 ч. на 14.03.2012 г.  


